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المـــــــادةالوحدة األولى:

هي كل مايشغل حيزا من الفراغ وله كتلة وله حجمالمادة:
:هي مقدار مايحتويه الجسم من المادةالكتلة

هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسمالحجم:

ة  الكمی
المقاسة

اس                                                                آداة القی
.

اس                                                                                       دة القی وح
.

ول                                 الط
.

درج ریط الم طرة والش المس
المدرجة

المتر/الســــــــــــــــــــــــــــــم متر/الكیلو 
.

ة                                  الكتل
.

اد زان المعت زان المی و المی
.الحساس 

جرام/الجرام الكیلـــــــــــــــــــــــو الطن/
.

م                               الحج
.

قیاس أبعادهالجسم المنتظم
تظم ر المن درجغی ار م بـــه بمخب

ـــــــــــــه  ـــــــــــــذوب الجســـــــــــــم فی ســـــــــــــائل ال ی
. ـل ـار الســـوائــ المخبـــــ

المــــــدرج

الحالة الصلبة
ـــــــــب ـــــــــر المكع -٣مالمت

٣سمالسنتیمتر المكعب

ائلة ة الس اللتـــــر الحال
.

األطوال

: أدوات القیاسالدرس األول

١
١٠٠



٣

متر & سم =           سم١٠٠& المتر= متر  ١٠٠٠الكيلو متر=
األوزان

كيلو جرامجرام& الجرام=١٠٠٠كيلو جرام& الكيلوجرام=١٠٠٠طن=
الحجوم
=     ٣سم١٠٠٠ملليلتر     =١٠٠٠اللتر٣سم١ملليلتر=١

س١٠٠٠=٣م١
كیلو جرام؟٢٥:مامعنى أن كتلة جسم ما=١س

كجم٢٥تعني مقدار مايحتويه هذا الجسم من المادة =
سم٣٠أن حجم جسم ما=:مامعنى٢س

٣سم٣٠تعني مقدار الحيز الذي يشغله هذا الجسم=

تقدیر حجوم األجسام الصلبة
قوالب طوب-صناديقمنتظمة الشكل)١األجسام الصلبة إما

زلط-رخام-قطع حجارةالشكلأجسام غیر منتظمة)٢
 إمایمكن تعیین حجم جسم صلب:

ظم الشكلتغير منإستخدام مخبار مدرج.٢منتظم الشكل    بتقدير أبعاده.١
اإلرتفاع×العرض×الطول=حجم متوازي المستطیالت

تعیین حجم جسم صلب غیر منتظم الشكلاط:نش
إذا غمر جسم في مخبار بھ ماء فإن الماء یرتفع بمقدار حجم الجسم

ت األدوا
.

وات الخط
.

اھدة المش
.

تنتاج االس
.

.مخبارمدرج١
.كميــــــــــة مــــــــــن ٢

الماء
.جســـم صـــلب ٣

غيـــــــــــــر منـــــــــــــتظم 
الشكل         

.احضر مخبار مدرج وضع به١
كمية من الماء

جل القراءة.س٢
.اغمرقطعة الزلط داخل المخبار٣
.ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجل القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة٤
.

.ارتفاع سطح الماء١
القراءة االولى.٢

٣سم٣٠حجم الماء=

القراءة الثانیة.٣
حجـــــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــــاء 

٣سم٥٠والزلط=

حجم الزلط
اء يســـاوي  م الم حج

المرتفع "المزاح"
٣سم٢٠=

٣سم٢٠=٣٠-٥٠

١
١٠٠٠



٤

 في الماء فإننا یذوبإذا كان الجسم الصلب
بدال من الماءالبنزیناو الزیتنستخدم 

لمختلفة المتساوية من المواد الحجومكتل امختلفة
رغم التساوي في الحجم تختلف الكتلة

 متساویةتكوت كتلتها المادة الواحدةالحجوم المتساوية من
نفس الكتلة نفس الحجم من نفس المادة إذا 

.الحجوم المتساویة قد ال تتساوى في الكتلة؟١
د مختلفةألنها تكون لموا

؟.الكتل المتساویة قد تكون أحجامھا متساویة٢
نها تكون من نفس المادةأل

.یصعب تقدیر حجوم بعض االجسام الصلبة؟٣
.تذوب في الماء٢.غیر منتظمة الشكل ١نها تكون أجسام صلبة أل

؟.وجود أكثر من آداة لقیاس الكتل٤
ألن بعض الكتل كبیرة مثل الفاكهة واللحوم 

وبعضها صغیرة مثل الذهب والفضة

مالحظة

خشبحدید

حدیدحدید
علل



٥

حاالت المادة
الذهب/كتاب /بالستيك/حديدخشب/.صلبة ١
/عصيربنزين/لبن/ماء/زيت.سائلة٢
ثاني أكسيد الكربون/غاز البوتجاز/األكسجين .غازیة ٣

مقارنة بین حاالت المادة الثالث
ھ  وج

المقارنة
لبة ة الص الحال

.

ة.حالة السائلةال ة الغازی الحال
.

ف التعری
.

هـــــي المـــــواد التـــــي لهـــــا 
شــــــكل ثابــــــت وحجــــــم 

.ثابت

هـــــي المـــــواد التـــــي لهـــــا 
حجـــــــم ثابـــــــت وتأخـــــــذ 
شــــــــكل اإلنــــــــاء الــــــــذي 

.توضع فيه

المــــواد التــــي تأخــــذ هــــي 
ـــــــاء شـــــــكل وحجـــــــم اإل ن

الحـــــــــــــــــــــــــاوي لهـــــــــــــــــــــــــا
.

م الحج
.

ثابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
.

ثابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
.

تأخــذ حجـــم اإلنــاء التـــي 
توضــــــــــــــــــــــــــــع فيــــــــــــــــــــــــــــه 

.

كل الش
.

ثابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
.

ــــــــاء تأخــــــــذ  شــــــــكل اإلن
الحـــــــــــــــــــــــاوي لهـــــــــــــــــــــــا 

.

ـــــــــاء  تأخـــــــــذ شـــــــــكل اإلن
الحـــــــــــــــــــــــــاوي لهـــــــــــــــــــــــــا 

.

افة  المس
ین  ب
ات الجزیئ

.

صـــغيرة جدا"متماســـكة" 
.

متوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة 
.

كبيـــــــــــــــــــــــــــرة جـــــــــــــــــــــــــــدا 
.

حاالت المادة وتحوالتھاالدرس الثاني:



٦

تحوالت المادة
نصهار                             بالتبخرباإل

التكثفالتجمد 
ارتفاع درجة الحرارةبالتسخیننصھار&التبخراإلتتم عملیة

انخفاض درجة الحرارةبالتبرید التكثفالتجمد& 

الحالة السائلةإلى الحالة الصلبةهو تحول المادة من نصھار:اإل
ماءذوبان الثلج   الثلج مثال"ارتفاع درجة الحرارة"بالتسخین

"انخفاض التبریدبالحالة الصلبةإلى الحالة السائلةدة من هو تحول الماالتجمد:
الثلجالماءمثالدرجةالحرارة"

بالتسخینالحالة الغازیة إلى الحالة السائلةهو تحول المادة من التبخر:
ابریق الشاي الماء مثالبخار

بالتبریدالحالة السائلةإلى الحالة الغازیةهو تحول المادة من التكثف:
بخار الماءمثالماء

حاالت٣الماء یوجد في الطبیعة في
ماءبخار&   الغازیة ماء&  السائلةثلجالصلبة 

 االنصهارفإنه یلزم القیام بعملیة المشغوالت الذهبیة عند صناعة

الغازیةالحالة السائلةالحالة الحالة الصلبة



٧

.وجود قطرات من الماء على أوراق الشجر في الصباح الباكر؟١
إلى ماء عندما قابل سطح باردألن بخار الماء تكثف وتحول

؟.یفضل أال تمأل زجاجات الماء إلى نھایتھا عند وضعھا في الفریزر٢
حتى ال تنفجر الزجاجة بسبب تمدد الماء

.تقل كمیة الماء في االناء بالتسخین؟٣
ألنها تتبخر وتتحول من الحالة السائلة إلى الغازیة

ه خارج الفریزر؟.تحول الثلج إلى ماء إذا تركنا٤
ألن بارتفاع درجة الحرارة ینصهر الثلج ویتحول إلى ماء

.یمكن تغییر شكل وحجم الغاز؟٥
ألنه یمكن ضغط كمیة كبیرة منه داخل اسطوانة البوتجاز وأنابیب االختبار

.یتجمد الماء في المناطق القطبیة في فصل الشتاء؟٦
النخفاض درجة الحرارة

درجة حرارة االرض یھدد بغرق المدن الساحلیة؟.ارتفاع ٧
ألنه سوف یؤدي إلى ذوبان الجلید فترتفع نسبة الماء في المدن الساحلیة 

وتغرق

علل



٨

: هو وحدة بناء المادةالعنصر
مادتین او اكثرلى مكن تحلیله إید علیها المادة وال وهو ابسط صورة توج

رة عن مجموعة من الجزيئات عباالعنصرعبارة عن مجموعة من الجزئ
الذرات

اصغر شئ يتكون منه العنصرالذرة
ذراتجزيئات الومنيوم/ذهب /حديدمثل﴿عنصر﴾
األخرىعن ذرات العناصر تختلفولكنها العنصر الواحد متماثلة متشابههذرات 

﴾عنصر٩٢﴿عدد العناصر في الطبیعة
عنصر صنعها اإلنسان﴾٢٠﴿عنصر ﴾١١٢﴿عدد العناصر الكلي

الفلزات.٢.فلزات ١ر إلىتنقسم العناص
وجھ المقارنة

.

زات الفل
.

زات الالفل
.

ق البری
.

لهــــــــــــــــــــــــــــــابريق معــــــــــــــــــــــــــــــدني
.

ـــــــــــــــق معـــــــــــــــدني ـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــا بري ل
.

یل  التوص
اء للكھرب

.

جيــــــــدة التوصــــــــيل للكهربــــــــاء
.

ــــــاء ماعــــــدا  ــــــة التوصــــــيل للكهرب رديئ
الكربــــــــــــــــــــــــــــــون "الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــت"

.

التوصیل للحرارة
.

جيــــــــــدة التوصــــــــــيل للحــــــــــرارة
.

رديئــــــــــــــــــة التوصــــــــــــــــــيل للحــــــــــــــــــرارة
.

ھار االنص
.

ــــــــــــة درجــــــــــــة انصــــــــــــهارها عالي
.

درجـــــــــــــــة انصـــــــــــــــهارها منخفضـــــــــــــــة
.

كیل التش
.

قابلــة للســحب والطــرق والثنــي
.

غيـــر قابلـــة للســـحب والطـــرق والثنـــي
.

العناصر من حولناالدرس الثالث:
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جميعهاصـــــــــــلبة ماعـــــــــــداالزئبق الحالة الفیزیائیة
سائل

صــــــــــــــــــــلب وغــــــــــــــــــــازي وســــــــــــــــــــائل
.

ة األمثل
.

/الومنيــــــــوم/نحــــــــاس /حديــــــــد
ذهب

.جرافيت/كربون 

استخدامات الفلزات والالفلزات
نصنع منهفلز:.الحدید١
.تشیید المباني٤.اعمدة اإلنارة٣.الكباري٢.ھیاكل السیارات١

ينه قابل للطرق والسحب والثن.أل٢.لمتانته وسهولة تشكیله  ١علل 
نصنع منهفلز:لومنیوماأل.٢
رارةـیل للحـید التوصـنه جأليـــــــــــواني الطھ.أ١
رباءـل للكهـید التوصیـنه جألاءـربـــالك الكھـــ.أس٢
يـنه قابل للطرق والسحب والثنألل المفضض ـورق الفوی.٣
نصنع منهفلز:  .النحاس٣
ة.١ الت المعدنی ل والعم قابـــل للطـــرق والثنـــي ولســـهولة نـــه ألالتماثی

تشكیله
سالك الكھرباء.أ٢
سالكللسحب على شكل أ.وقابل ٢نه جید التوصیل للكهرباء .أل١
یستخدم في لزف:.الذھب٤

لبریقه.٢قابل للطرق والسحب والثني .١نهألصناعة وتشكیل الحلي
نصنع منه ال فلز:.الكربون٥

" بیة الجافة "الحجارةھرلموجبة لالعمده الكقطاب ااأل
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اءبنه جید التوصیل للكهر أل
نه جید التوصیل للحرارةألالترمومتراتنصنع منه فلز:.الزئبق٦

ھي تغیرات تحدث للمواد
 إمایكون من الممكن رجوعھا لحالتھا األولى أوال یمكن رجوعھا

لصورتھا األولى
التغیر الفیزیائي:

وتظل المادة ولیس في تركیبهاأوفي حالتها الظاهريشكل المادة هو تغیر في 
محتفظة بخواصها وصفاتها

یمكن رجوع المادة إلى صورتها األولى
تحول المادة من حالة إلى أخرىأمثلة

.تحوالت الماء٣ذوبان الملح  - ٢ذوبان السكر   - ١
طرق وسحب وثني العناصر- ٦طحن السكر  - ٥انصهار الشمع  - ٤

یمیائيالتغیر الك
ینتج عنه مادة جدیدة ذات خواص جدیدةتركیب المادةهوتغیر في 
الیمكن رجوع المادة إلى صورتها األولى

أمثلة
السكر/الوقود/فتیل الشمع /الخشب/الورق احتراق المواد- ١

التغیرات الفیزیائیةالدرس الرابع:
والكیمیائیة
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ضافة الخمیرة إلى المخبوزاتإ-٣صدأ الحدید          - ٢
لبنصناعة الزبادي من ال- ٤
تعفن الفاكهة- ٥

مع تفسیر–ماذا یحدث لو 
.وضع ملعقة من السكر في جفنة ثم تسخینھا على اللھب؟١

احتراق  للسكر ویتحول إلى اللون البني ویصبح طعمه مریحدث:
حدث تغیر كیمیائي للسكر أي تغیر في شكل وتركیب السكر التفسیر:

لصورتها االولىوتكونت مادة جدیدة  بخواص جدیدة والیمكن رجوعها 

ووضعھا على .إذابة كمیة من ملح الطعام في الماء وصب الناتج في جفنة٢
اللھب؟
یبقى الملح كما هو في الجفنةیحدث:

عند تسخین الماء المذاب به الملح یتبخر الماء ویتبقىالملح حیث التفسیر:
یرجع  إلى صورته االولى  ألنه ظل محتفظا بخواصه وصفاته وهذا تغیر 

زیائي أي في الشكل فقطفی

؟.وضع مسمار من الحدید في الھواء الرطب٣
صدأ الحدیدیحدث:

.الرطوبة ٢.االكسجین ١في وجود كل منالتفسیر:
وهي العوامل المؤثرة لحدوث الصدأ یتغیر الحدید تغیر كیمیائي في الشكل 

والتركیب وال یمكن رجوعه إلى صورته األولى
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:الكونالوحدة الثانیة

هوفضاء واسع یوجد به مالیین من النجومالكون:
أجسام مضیئة ذات أحجام مختلفة توجد في فراغ فسیح یسمى الفضاءالنجوم:

ألنهابعیدة جدا عنانرى النجوم أجسام صغیرة جدا؟علل:
المجموعة الشمسیة

الكواكب       الشمس    
فضائیةأجسام  األقمار    

توابع تدوردورحول الشمستمركز المجموعة
أخرى

حول الكواكبفي مدارات بيضاوية            
الشهب-الكويكبات

النيازك-المذنباتمحددة
هي نجم مضئ یشع ضوء وحرارة وهي أقرب النجوم إلیناالشمس:

:النجوم والكواكبالدرس األول

١
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نها أقرب النجوم إلینا    ألتبدو لنا الشمس كبیرة الحجم؟علل:
بیضاویةدور حول الشمس في مدارات جسام معتمة تهي أالكواكب:

كوكب٨عددهامحددة
ترتیب الكواكب حسب بعدھا عن الشمس:

.نبتون٨. أورانوس ٧.زحل ٦.المشتري ٥.المريخ ٤.األرض  ٣.الزهرة ٢.عطارد ١
بعد الكواكب عن الشمسأ&عطارد   أقرب الكواكب للشمس

نبتون
ثالث الكواكب بعدا عن األرض&   المشتريأكبر الكواكب

الشمس
)قرر العلماء استبعاد كوكب بلوتو؟١:علل

ألن حجمه صغير يقل عن خمس حجم األرض
)الشمس نجم واألرض كوكب؟٢

ألن الشمس نجم مضئ يشع ضوء وحرارة 
ضوء وحرارةولكن الكوكب جسم معتم اليشع

اكبوصف الكو
كوكب عطارد .١قرب كوكب للشمس وأصغر الكواكبأ

أجمل الكواكبكوكب الزھرة.٢
الكوكب الذي نعيش عليهكوكب االرض.٣
الكوكب االحمروكب المریخــك.٤
أضخم وأكبر الكواكبكوكب المشتري.٥
توجد حوله حلقات ملونةب زحلــوكـــك.٦
الكوكب البارد   كوكب اورانوس.٧

الكوكب األزرقكوكب نبتون.٨

٢
١
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حولهما أقمارال يدوركوكب عطارد وكوكب الزھرة.١
واحدقمريدور حوله .كوكب األرض٢
قمرانيدور حوله .كوكب المریخ٣

رض يعكس ضوء الشمس الساقط عليه هو جسم معتم يدور حول األالقمر:
ه منيرالذلك نرا

جسم معتم ولكن نراه منیرا؟القمر:علل
ألنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه

هي كل ما یسبح في الفضاء من نجوم:السماویةاألجرام
وهي في حالة حركة مستمرةوكواكب وأقمار

حركة األجرام السماویة

حركة الشمس 
حركة األرض

﴾حركة ظاھریة﴿
حركة األرضمنتشرقأي أن الشمس
حركة األرض

حول محورھا         من جهة الغربتغربوجهة الشرق 
حول الشمس

ينشأ عنهاينشأ عنهاالسماء في الظهيرةوسطوفي 

الحظ أن

٣
١

:حركة الشمس واألرضالدرس الثاني
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Geosynchronous
orbit

low Earth
orbit

Polar Orbit

eccentric
orbit

تعاقب اللیل والنھار      تعاقب 
٤ول السنةفص

أوال: حركة الشمس:
تسمى حركة الشمس بـ الحركة الظاھریة للشمس؟علل:

س دوران الشمسألن هذه الحركة ناتجة عن دوران األرض حول محورها ولي
:ما النتائج المترتبة على

حركة الظل الخیال.الحركة الظاھریة للشمس؟١
الحركة الظاهریة للشمس؟دوران األرض حول محورھا.٢

لك الشمس في السماء مسارات ظاهریة تس
الغربإلىالشرقمن 

صیف أطول من النھار في فصل الشتاء؟:النھار في فصل العلل
ألن المسار الذي تسلكه الشمس في فصل الصیف أطول من المسار

الذي تسلكه الشمس في فصل الشتاء
ثانیا:حركة األرض

وجھ المقارنة
.

ول دوران األرض ح
محورھا

ول  دوران األرض ح
.الشمس

.تدور حول١
.

محورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
.

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس
.

دد .٢ ع
رات الم

.

ســـــــاعة٢٤مـــــــرة كـــــــل یـــــــوم
.

یوم٤/١٣٦٥مرة كل

ائج .٣ النت
ة المترتب

.

تعاقــــــــــب اللیــــــــــل والنهــــــــــار
.

ل الســنة األربعــةتعاقــب فصــو 
.

:هو خط مستقیم یمر بمركز االرضمحور األرض
ساعات الیوم:ددع

الحظ أن
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الصیف أطول من عدد ساعات اللیلالنهار عدد ساعات
الشتاء أطول من عدد ساعات اللیلاللیلعدد ساعات
الربیع والخریفعدد ساعات اللیل والنهاریتساوى

مساوي لعدد ساعات اللیل؟.عدد ساعات النھار غیر ١علل:
ألن محور األرض یكون مائال

.تتساوى عدد ساعات النھار واللیل في فصلي الربیع ٢
والخریف؟

ن محور االرض یكون في وضع رأسيأل




